Na temelju članka 47. Statuta Općine Tordinci(„Službeni vjesnik“ VSŽ, br. 20/13), te sukladno
Programu javnih radova – „Aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite
od požara i bujičnih poplava“ općinski načelnik objavljuje:
JAVNI POZIV
za prijavu kandidata za Program javnih radova – „Aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima
preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava na području Općine Tordinci
S ciljem aktivacije većeg broja osoba na društveno korisnim poslovima prevencije požara i sanacije
posljedica bujičnih poplava tijekom jeseni i zime na području Općine Tordinci, Općina Tordinci
iskazuje interes i potrebu za zapošljavanje 5 nezaposlenih osoba.
Prijaviti se mogu nezaposlene osobe s prebivalištem na području Općine Tordinci i to:
1. Dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu
rada, mlade osobe i to;
- bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i
nestalih hrvatskih branitelja, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s
teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji
djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s
invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje
su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,
liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
osobe na uvjetnoj kazni, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi
članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila
radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju
- mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca,
- mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci,
- mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci,
- osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci,
- osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina,
- korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih.
2. osobe prijavljene u evidenciju s prebivalištem u mjestu u kojem će se program javnog rada
odvijati.

Trajanje programa: do 6 mjeseci
Prijavi/zamolbi je potrebno priložiti sljedeće priloge:
• kratak životopis
• preslika osobne iskaznice
• dokaz o završenoj školi
• potvrdu HZMO-a o prijavama u sustav mirovinskog osiguranja

• potvrda HZZ-a o statusu nezaposlene osobe
Zamolbe poslati poštom ili donijeti u prostorije Općine Tordinci, Trg hrvatskih žrtava 9, 32214
Tordinci, s naznakom „Javni poziv-Program javnih radova .“ u roku od 8 dana od dana objave ovog
Natječaja.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
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